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Sverige fick kungen och enväldet skulden 
för landets förlorade stormaktsställ-
ning. Ständerna såg efter Karl XII:s död 
chansen att minska på kungens makt 

och drev igenom ett nytt statsskick i Sverige. 
Nya grundlagar gav makten att stifta lagar 
och bevilja skatter åt riksdagen, som skulle 
samlas minst vart tredje år. Vart och ett av 
de fyra stånden - adel, präster, borgare och 
bönder - fick utse sina representanter till 
riksdagen. Eftersom de nya grundlagarna 
gjorde ständerna fria från kungens makt 
kallas perioden 1718-1772 för frihetstiden eller 
ständerväldets tid. 

SVErIgE gjordE 1741 ett försök att återta 
sin stormaktsställning men det s.k. ”hat-
tarnas revanschkrig” blev ett fullständigt 
fiasko. I juni 1742 trängde de ryska trupperna 
in i Finland och ockuperade på nytt hela 
landet under det som i Finlands historia 
kallats ”Lilla ofreden” 1742-43. I Sverige var 
missnöjet med både kriget och kungen så 
stort att närmare 5 000 bönder från dalarna 
marscherade - beväpnade med klubbor, 
liar och muskötgevär - till Stockholm för att 
ställa herrarna till svars. 140 bönder mejades 
ner på platsen, och över 3 000 spärrades 
in i fångläger. Sex av dalkarlarnas ledare 
halshöggs, medan många andra spärrades 
in på livstid. den ”Stora daldansen” var sista 
gången ett landskap i Sverige försökte resa 
sig mot centralmakten i Stockholm. 

I FEbruarI 1743 slöts fred med ryssarna i 
Åbo. Sverige återfick Finland bara fram till 
Kymmene älv, som nu blev den nya gräns-
floden. Städer och gränsfästningar som 
Fredrikshamn, Nyslott och Villmanstrand 
liksom delar av Saimens insjösystem blev nu 
ryska. Sverige måste också utse den ryska 
kejsarinnan Elisabets släkting adolf Fredrik 
av Holstein-gottorp som tronföljare efter 
den barnlöse kung Fredrik. 

För att FörStärKa försvaret av den östra 
riksdelen började svenskarna på holmarna 
utanför Helsingfors uppföra fästningen 
Sveaborg samt spärrfästningen Svartholm 
utanför Lovisa. arbetet var Sveriges dittills 
största och dyraste byggprojekt och finan-
sierades långt av Frankrike, som fruktade 
den ryska expansionen i östersjöområdet.

daNmarK FörSöKtE på 1700-talet hålla 
sig utanför internationella konflikter. Sveriges 
allt svagare ställning märktes när gränsen i 
Finnmarken i norr drogs upp 1751 på ett för 
Norge fördelaktigt sätt vid tana älv. Seklet 
innebar också en ekonomisk blomstringspe-
riod för det danska riket. danmarks och Nor-
ges handelsflotta utvecklades på 1700-talet 
till största i världen efter England. de danska 
böndernas livegenskap avvecklades. I Norge 
fördubblades befolkningen, Island återhäm-
tade sig ekonomiskt och grönland befolka-
des på nytt.    

17oo-talet

Bild 31. 
Åbo i slutet av 1700-talet 

Bild 32. Sveaborg
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1700-taLEt I EuroPa var upplysningens 
tid. människor började ifrågasätta gamla 
sanningar som kyrkan och de makthavande 
serverade och sökte kunskap på egen hand 
med användning av förnuftet. I Norden 
brukar man kalla seklet för ”Nyttans tide-
varv” eftersom nya idéer och ny kunskap 
fick fart på både vetenskapen och eko-
nomin. Svenska vetenskapsmän som Carl 
von Linné och fysiker som Celsius gjorde 
sina banbrytande insatser för forskningen, 
konsten och litteraturen blommade upp 
efter inspiration från Frankrike och teatrar 
och operor uppfördes i huvudstäderna. 
Potatisen infördes som en ny odlingsväxt 
och möjliggjorde en befolkningsexplosion i 
Norden på 1800-talet. 

CENtraLmaKtEN uppmuntrade ungdo-
mar att söka sig norrut mot inlandet i Lapp-
land som nu fick sina första fasta bosätt-
ningar. Samtidigt uppkom konflikter med 
samerna om fiskevatten och betesmarker.

dE INtErNa maktkamperna och grann-
staternas inblandning i Sveriges ärenden 
ledde till ett allt bredare missnöje med 
ständerväldet. många efterlyste en starkare 
kung, en ”upplyst despot”, som i enlighet 
med upplysningstidens ideal med fast hand 
skulle styra landet. År 1772 gjorde gustaf 
III en statskupp och drev igenom en ny re-
geringsform (rF 1772), enligt vilken kungen 
ensam skulle styra riket. 1789 utnyttjade 
han ett adligt officersmyteri, det s.k. an-
jalaförbundet, under ett krig mot ryssland 
för att med de ofrälse ståndens stöd driva 
igenom en ny grundlag, Förenings- och 
säkerhetsakten (FSa 1789) som gav Sverige 
ett nästan totalt kungligt envälde. Samma 
år gjorde man i Frankrike en revolution 

som avskaffade enväldet och proklamerade ”frihet, 
jämlikhet och broderskap”.

KuNgEN drEV igenom FSa 1789 med löften om 
ståndsutjämning. Nu fick frälse och ofrälse lika rätt 
till de flesta ämbeten och till att äga jord. ”Svenska 
och finska allmogens fri- och rättigheter” garante-
rade skatteböndernas äganderätt till sin jord och 
därtill med rätt till avverkning, jakt, fiske – tidigare 
förbehållet adeln. därmed tog man ett stort steg 
mot upplösningen av det gamla svenska stånds-
samhället. 

guStaF III mördadES i samband med en adlig 
sammansvärjning under en maskeradbal på ope-
ran i Stockholm år 1792.

Bild 33. Jonas Alströmer, 1685 - 1761, som införde 

potatisen som odlingsväxt

Bild 34. Gustaf iii – den upplyste despoten 

Diskutera

Vilken betydelse hade Stora nordiska kriget 
1700-21 för de politiska förhållandena i Nordeuropa?

Hurudana uttryck tog sig upplysningstidens 
idéer i Norden på 1700-talet?

Hur förändrade gustaf III Sverige?


